Protestantse Gemeente De Open Hof te Oud-Beijerland
Orde van dienst zondag 2 december 2018
De eerste zondag van Advent
Mmv de cantorij olv Leo Lommers
Voorganger: ds. Lyonne Verschoor-Schuijer
------------------------------------------------------------------------------------------------------De kaarsen worden aangestoken; we zingen: Zuivere vlam, Lied 458:1
458:
Zuivere vlam,
verdrijf met je licht
de angsten van ons hart.
Bemoediging en gebed voor de eerste advent
O Onze hulp is de Naam van de Heer
A: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT.
O: Telkens weer, God, is uw Naam opgelicht in het bestaan van
mensen; U was dichtbij en hield de toekomst open; een baken bent
u geweest die een uitweg bood uit een donker dal.
U hield tegen het licht van uw liefde wat heilloos was en riep
mensen terug van hun donkere wegen. Dat licht, dat zo helder
straalde in uw zoon, verwachten wij.
A: WEES BIJ ONS EN ZEGEN ONS. AMEN.
Lied: Verwacht de komst des Heren, Lied 439: 1 en 2 (staande)
439:1
Verwacht de komst des Heren,
o mens, bereid u voor:
reeds breekt in deze wereld
het licht des hemels door.
Nu komt de Vorst op aard,
die God zijn volk zou geven;
ons heil, ons eigen leven
vraagt toegang tot ons hart.
439:2
Bereid dan voor zijn voeten
de weg die Hij zal gaan;
wilt gij uw Heer ontmoeten,
zo maak voor Hem ruim baan.
Hij komt, – bekeer u nu,
verhoog de dalen, effen
de hoogten die zich heffen
tussen uw Heer en u.
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Groet
V:
A:

De Heer zij met u.
OOK MET U ZIJ DE HEER.

(we gaan zitten)

‘Deze vieze oude wereld’, Hans Lodeizen
Lied: Licht in onze ogen, Lied 463: 1-Cantorij, 2-Allen, 6A, 7C en 8A.
463:1
Licht in onze ogen,
Cantorij: redder uit de nacht,
geldt uw mededogen
nog wie U verwacht?
463:2
Als der mensen trooster
Allen:
roepen wij U aan:
noem de namelozen
met een nieuwe naam!
463:6
Kyrie eleison,
Allen:
dat Gij u erbarmt,
onze kille koude
met uw licht verwarmt!
463:7
Christe eleison,
Cantorij: nog is niet verstomd
ons verlangend roepen
dat Gij spoedig komt!
463:8
Kyrie eleison,
Allen:
wees genadig, Heer!
Breng ons naar de morgen
wacht niet langer meer!
Voor grote en kleine mensen: Tafels van hoop
Lied met de kinderen: Advent is dromen, 1
Advent is dromen dat Jezus zal komen,
dromen van vrede voor mensen van heden.
Advent is dromen dat Jezus zal komen.
En weer in geuren en kleuren verhalen
wat wij al weten uit oude verhalen:
Herders en sterren, een stal en een kind,
omdat het kerstfeest weer begint.
*Daarna gaan de kinderen naar de kinderdienst.
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Uit de Bijbel: Zacharia 14: 4-9
Lied: Kom tot ons, de wereld wacht, Lied 433
1C, orgelkoraal Buxtehude, 2A, 3C, 4A en 5A
433:1
Kom tot ons, de wereld wacht,
Cantorij: Heiland, kom in onze nacht,
licht dat in de nacht begint,
kind van God, Maria's kind.
Orgelkoraal Buxtehude
433:2
Allen:

Kind dat uit uw kamer klein
als des hemels zonneschijn
op de aarde wordt gesteld,
gaat uw weg zoals een held.
433:3
Gij daalt van de Vader neer
Cantorij: tot de Vader keert Gij weer,
die de hel zijt doorgegaan
en hemelwaarts opgestaan.
433:4
Uw kribbe blinkt in de nacht
Allen:
met een ongekende pracht.
Het geloof leeft in dat licht
waarvoor al het duister zwicht.
433:5
Lof zij God in ’t hemelrijk,
Allen:
Vader, Zoon en Geest gelijk,
nu en overal altijd,
nu en tot in eeuwigheid.
Uit de Bijbel: Lucas 21: 25-31
Lied: Het Woord dat Ik jou geef, Lied 334
1e allen, 2e in canon: 1 vrouwen, 2 mannen
334
Het woord dat ik jou geef is niet te zwaar,
is niet te hoog,
jij kunt het volbrengen.
Overweging
Lied: Licht dat ons aanstoot, Lied 601: 1A, 2C en 3A
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601:1
Allen:

Licht dat ons aanstoot in de morgen,
voortijdig licht waarin wij staan
koud, één voor één, en ongeborgen,
licht overdek mij, vuur mij aan.
Dat ik niet uitval, dat wij allen
zo zwaar en droevig als wij zijn
niet uit elkaars genade vallen
en doelloos en onvindbaar zijn.
601:2
Licht, van mijn stad de stedehouder,
Cantorij: aanhoudend licht dat overwint.
Vaderlijk licht, steevaste schouder,
draag mij, ik ben jouw kijkend kind.
Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen
of ergens al de wereld daagt
waar mensen waardig leven mogen
en elk zijn naam in vrede draagt.
601:3
Alles zal zwichten en verwaaien
Allen:
wat op het licht niet is geijkt.
Taal zal alleen verwoesting zaaien
en van ons doen geen daad beklijft.
Veelstemmig licht, om aan te horen
zolang ons hart nog slagen geeft.
Liefste der mensen, eerstgeboren,
licht, laatste woord van Hem die leeft.
Gebeden
Mededelingen en inzameling van de gaven
1e Pameijer Oud-Beijerland, 2e Kerkenwerk
Slotlied: Nu daagt het in het oosten, Lied 444 (staande)
444:1
Nu daagt het in het oosten,
het licht schijnt overal:
Hij komt de volken troosten,
die eeuwig heersen zal.
444:2
De duisternis gaat wijken
van de eeuwenlange nacht.
Een nieuwe dag gaat prijken
met ongekende pracht.
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444:3

444:4

444:5

Zij, die gebonden zaten
in schaduw van de dood,
van God en mens verlaten –
begroeten ’t morgenrood.
De zonne, voor wier stralen
het nachtelijk duister zwicht,
en die zal zegepralen,
is Christus, ’t eeuwig licht!
Reeds daagt het in het oosten,
het licht schijnt overal:
Hij komt de volken troosten,
die eeuwig heersen zal.

Zegenbede
Het licht voor ons uit
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